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FÖRS'LAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om arbetsförmedling ändras så att 

möjligheterna att bedriva arbetsförmedling utökas för andra än landskapet. 

Arbetsförmedling skall få bedrivas endast med tillstånd av lcu1dskapsstyrelsen. 

Tillstånd skall kwma beviljas både enskilda och företag. Tillstånd skall liksom i dag 

kunna beviljas för högst fem år i sänder. Till den delen och också till övriga delar är 

tillståndssystemet i huvudsak oförändrat. Tillstånden skall dock kunna beviljas 

betydligt friare än för närvarande. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1. Nuläge 

Landskapet Åland bedriver i landskapet arbetsförmedling. För ändamålet finns det 

en särskild arbetsförmedlingsmyndighet, en arbetsfönnedlingsbyra. Syftet med arbets~ 

förmedlingen anges i 1 § landskapslagen om arbetsfönnedling (23/60). Där sägs det 

att landskapet bedriver arbetsföm1edling "för att främja en så effektiv och ända

målsenlig placering av arbetskraften som möjligt och för att åstadkomma jämvikt på 

arbetsmarknaden 11
• 

Arbetsförmedlingsby:rå n handhar även andra uppgifter än sådana som består i att 

förmedla arbete; bland annat fullgörs vid arbetsförmedlingsbyrå n den rorvaltning som 

hör samman med de ersättningar som utbetalas till personer som söker arbete men inte 

kan ei;bjudas sådant. Förmedlingen av arbete utgör endast en del av de uppgifter som 

arbetsförmedlingsbyrå n utför. 

Endast arbetsförmedlingsbyr ån och under vissa förutsättningar andra landskapets 

inräUningar får bedriva arbetsförmedlit1g. Föreningar kan dock beviljas tillstånd att 

bedriva sådan verksamhet. Andra Ia:r inte beviljas tillstånd. F .n. finns det inte i kraft 

något tillstånd att bedriva arbetsföm1edling. 

Landskapets arbetsförmedling är avgiftsfri enligt lagens 4 §. För vissa tjänster 

som tillhandahålls arbetsgivare får dock överenskommas om att arbetsgivaren svarar 

för kostnaderna. Landskapet är enligt internationella fördrag som landskapet bifallit 

skyldig att tillhandahålla en avgiftsfri arbetsförmedling för aJla arbetstagare. 

2. Behov av ändl'ingar 

Under de senaste åren har situationen på arbetsmarknaden i landskapet känne

tecknats av en för åländska förhållanden hög arbetslöshet. Den nuvarande arbets

löshetsgraden är inte tillfredsställande och landskapsstyrelsen strävar efter att sänka 

den och om möjligt uppnå i det närmaste full sysselsättning. 

Den lagstiftning som reglerar arbetskraftspolitiken haJ ansetts otillräcklig för att 

uppfylla de arbetskraftspolitiska mål som uppställts. Vid landskapsstyrelsen har därför 

igångsatts och pågår ett arbete med en helhetsinriktad översyn av ifrågavarande 

lagstiftning. 

Arbetsförmedlingen och de förutsättningar som gäller för den verksamheten har 

en arbetskraftspolitisk betydelse. För att arbetskraften skall kunna beredas arbete i så 

stor utsträckning som möjligt bör olika möjligheter övervägas. En möjlighet som f.n. 

saknas, men som det finns orsak att pröva, är att skapa en stöne frihet för att bedriva 
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den verksarnhet som består i fönnedling av arbete. Om detta skall vara möjligt krävs 

det att lagen ändras. 

I detta skede anser landskapsstyrelsen att tillståndskravet kan behållas och att 

frågan om det skall krävas tillstånd eller anmälan eller ingetdera hänskjuts till den 

planerade reformen av den arbetskraaspolitiska lagstiftningen. Tillstånd måste dock 

kunna beviljas betydligt friare än f.n. 

3. Mål 

Landskapsstyrelsen har i sitt handlingsprogram förutsatt att arbetsförmedling skall 

kmma bedrivas även i privat regi. Avsikten är att låta de marknadsekonomiska lagarna 

påverka verksamheten även på detta område. 

Den konkurrenssituation som uppstår när arbetsfö1medling bedrivs också i privat 

regi, bör verka stimulerande på den arbetsförmedlingsverksamhet som landskapet 

bedriver. Arbetsförmedling i privat regi bör vara ett flexibelt komplement till den 

arbetsföm1edling som bedrivs i offentlig regi. Den privata arbetsförmedlingen kan visa 

sig vara speciellt skickad att förmedla specifik arbetskraft eller specifika arbetsplatser. 

Det :kan .även bli fråga om arbetsförmedling inom nångon särskild bransch. 

Målet är att möjligheten till arbetsfömedling också i privat regi skall visa sig som 

en minskning av arbetsl öshetsgraden i det åländska samhället och en ökning av 

effektiviteten inom landskapets näringsliv. 

4. Föreslagna åtgärder 

Landskapsstyrelsen föreslår att det i framtiden skall vara möjligt att bevilja även 

andra än föreningar tillstånd att bedriva verksamhet som består i att förmedla arbete. 

Någon orsak att uppstäJla ett absolut krav på avgiftsfrihet för verksamheten finns det 

intt{. Landskapets arbetsförmedling, som inte är föremål för några ändringar genom 

dyt .lagförslag som ingår i framställningen, skall också framdeles vara avgiftsfri. Till 

detta faktum måste en arbetsförmedling i privat regi anpassa sig när eventuella 

avgifter bestäms. Landskapsstyrelsen bedömer sålunda att konkurrensen med den 

avgiftsfria arbetsfönnedling som landskapet upprätthåller medför att oskäliga avgifter 

inte kommer att kunna uppbäras för förmedling av arbete i privat regi. 

De regler som skall gälla arbetsförmedling som bedrivs av annan än landskapet 

är, bortsett från det som gäller avgifter, i huvudsak de som enligt den gällande lagen 

skall tillämpas på en förening som beviljas tilllstånd art bedriva arbetsförmedling. 

Rätten för landskapsstyrelsen att verkställa inspektionen av hur verksamheten bedrivs 

har kvarhållits. Härigenom. skapas goda förutsättningar för landskapsstyrelsen att följa 

utvecklingen och ingripa om behov uppstår. 
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5. Ekonomiska och administrativa konsekvenser 

De föreslagna ändringarna medför inte direkt några konsekvenser i ekonomiskt 

eller administrativt hänseende. Effekterna av lagförslaget är nämligen beroende av i 
vilken omfattning tillstånd kommer att sökas och i vilken omfattning tillståndsansök-· 

ningar kommer att beviUas. 

Den konkurrens som möjliggörs genom lagförslaget förväntas verka stimulerande 

på den arbetsförmedlingsverksamhet som bedrivs av landskapet. Behovet av att 

tillfälligt utöka den offentliga arbetsförmedlingens resurser i tider av hög arbetslöshet 

förväntas minska, till följd av att förutsättningarna för privata alternativ är goda under 

sådana förhållanden. 

DETALJMOTIVE'RJNG 

2 § Ändringarna är nödvändiga för att göra det möjligt att bevilja även andra än 

föreningar tillstånd att bedriva arbetsförmedling. På samma sätt som tillstånd för en 

förening enligt den gällande lagen kan begränsas, skall det framdeles vara möjligt att 

begränsa ett tillstånd till att gälla enbart förmedling av arbetskraft inom en viss sektor 

av näringslivet. Tillstånden skall liksom enligt 12 § gällande lag kunna beviljas för 

högst fem år i sänder. 

12 § I paragrafen anges vem som kan beviljas tillstånd att bedriva arbetsförmedling. 

Bestämmelserna grundar sig på de krav som i den gällande lagen (12 och 13 §§)ställs 

på en ansvarig föreståndare för arbetsförmedling som bedrivs av förening. Dessutom 

har den nya näringslagen beaktats. 

13 § Paragrafen innehåller f.n. bestämmelser om vilka krav som uppställs på den som 

skall förestå arbetsförmedling som utövas av förening. Paragrafen föreslås upphävd, 

eftersom erfoderliga bestämmelser om ansvarig föreståndare har intagits i 12 §. 

14 och 15 §§Ändringarna föranleds av att tillstånd att bedriva arbetsfönnedling fram

deles skall kunna beviljas även andra än föreningar. 

Landskapsstyrelsen förslår att lagtinget antar följande lag. 
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LANDSKAPSLAG 
om ändring av hmdskapslagen om arbetsförmedling 

I enlighet med lagtingets beslut 

upphävs 13 § landskapslagen den 20 juli 1960 om arbetsfönnedling (23/60) samt 

ändrns 2 § 1, 2 och 3 mom. samt 12, 14 och 15 §§ som följer: 

2 § 

Annan än lm1dskapet kan beviljas tillstånd att bedriva arbetsförmedling. Till

ståndet kan begränsas till att gälla arbetsförmedling inom en viss sektor av näringsli

vet. Tillståndet beviljas för högst fem år i sänder och däri skall anges de villkor på 

vilka arbetsförmedlingen får bedrivas. 

Ansökan om tillstånd att bedriva arbetsförmedling prövas av landskapsstyrelsen. 

Arbetsförmedling får inte bedrivas av annan än landskapet och av den som 

beviljats tillstånd att bedriva sådan verksamhet. 

12 § 
Enskild person kan beviljas rätt att bedriva arbetsf6nnedling om 

1) denna får utöva näring i landskapet enligt landskapslagen om rätt att utöva 

näring ( I ) samt 

2) har förutsättningar och egenskaper som garanterar en regelbunden och ända-

målsenlig ledning av arbetsfönnedlingen. 

Juridisk person kan beviljas rätt att bedriva arbetsförmedling 

1) om denna får utöva näring i landskapet och 

2) har en ansvarig föreståndare som uppfyller de villkor som anges i 1 mom. 

14 § 

Landskapsstyrelsen har rätt att låta inspektera arbetsförmedlingsverksamhet som 

tillstånd beviljats för. Landskapsstyrelsens inspektör skall beredas tillträde till byrålo

kalerna och tillgång till de handlingar och räkenskaper som rör arbetsförmedlingen. 

15 § 

Landskapsstyrelsen ·kan återkalla tillstånd att bedriva arbetsförmedling, om den 

som beviljats tillståndet överträtt lag eller i tillståndet föreskrivna villkor eller senare 

meddelade anvisningar eller om missbrnk i dess arbetsförmedling yppats. 

Denna lag träder i kraft den 
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Mariehamn den 2 april 1996 

Landskapsstyrel se ledamot Gun Carlson 

Föredragande ledamot Anders Eriksson 





Bilaga I 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av landskapslagen om an-hetsförmedling 

I enlighet med lagtingets beslut 

upphävs 13 § landskapslagen den 20 jllli 1960 om arbetsförmedling (23/60) samt 

ändras 2 § 1, 2 och 3 mom. samt 12, 14 och 15 §§ som följer: 

Gällande lydelse 

2 § 
Förening må beviljas tillstånd att förM 

medla arbete eller arbetstagare, om den

sarnma prövas besitta särskilda möjligheter 

att på ett visst område placera arbetskraft 

eller om tillståndet gäller för invalider eller 

andra partiellt arbetsföra avsedd arbetsför

medling. 

I samråd med arbetsförmedlingsrnyndigM 

hetema må arbetsplatser utan ersättning förM 

medlas av landskapets egna och dess tillsyn 

underkastade inrättningar åt personer, som 

lämna nämnda inrättningar. 

Annan än vederbörande myndighet och 

inrättning eller förening, som erhållit tillstånd 

därtill, må icke bedriva arbetsförmedling, ej 

heller därom annonsera i tidningspressen 

eller på annat sätt. 

Denna lag gäller icke anskaffande av 

arbetsplats åt enskild arbetstagare, ej heller 

förmedlande av arbetstagare åt arbetsgivare, 

såframt detta sker endast tillfälligt och utan 

att vederlag därför i någon form betingas. 

12 § 

Förening, som önskar bedriva arbetsför

medling i landskapet, söke tillstånd därtill 

hos landskapsstyrelsen. Av förening utövad 

arbetsförmedling är i allmänhet avgiftsfri. 

Endast i särskilda fall må landskapsstyrelsen 
bevilja förening rätt att för föm1edling upp-

Föreslagen lydelse 

2 § 

Annan än landskapet kan beviljas 

tillstånd att bedriva arbetsförmedling. 

Tillståndet kan begränsas till att gälla 

arbetsförmedling inom en viss sektor av 

näringslivet. Tillståndet beviljas för högst 

fem år i sänder och däri skall anges de 

villkor på vilka arbetsförmedlingen får 

bedrivas. 

Ansökan om tillstånd att bedriva ar

betsförmedling prövas av Iandskapsstyrcl~ 

sen. 

Arbetsförmedling får inte bedrivas av 

annan än landskapet och av den som be
viljats tillstånd att bedriva sådan verk

samhet. 

12 § 

Enskild person kan beviljas rätt att 

bedriva arbetsförmedling om 
1) denna får utöva näring i landskapet 

enligt landskapslagen om rätt att utöva 

näring ( I ) samt 
2) har förutsättningar och egenskaper 



Gällande lydelse 

bära avgift till fastställt belopp. Tillstånd 

beviljas för högst fem år i sänder, och däri 

böra angivas de villkor, på vilka föreningen 
må bedriva förmedling. 

13 § 

Person, som förestår av förening utövad 

arbetsförmedling, bör vara godkänd för upp

draget av landskapsstyrelsen. För godkännan

de erfordras utredning därom, att vederbör

ande åtnjuter Ill(!dborgerligt förtroende, råder 

över sig och sin egendom och i övrigt be

sitter förutsättningar och egenskaper, som 

garantera en regelbunden och ändamålsenlig 

ledning av arbetsförmedlingen. 

14 § 

Landskapsstyrelsen har rätt att låta in

spektera av förening bedriven verksamhet, 

som faller inom området för denna lag, i vil

ket syfte inspektör bör beredas tillträde till 
byrålokalerna och tillgång till alla arbetsför

medlinge,n rörande handlingar och räkenska

per. 

15 § 

Landskapsstyrelsen må återkalla tillstånd 

att utöva arbetsfönnedling, om förening ö

verträtt lag eller i tillståndet föreskrivna vill

kor eller senare meddelade anvisningar eller 

om missbruk i dess arbetsförmedling yppats. 

Bilaga I 

Föreslagen lydelse 

som garanterar en regelbunden och ända

målsenlig ledning av arbetsförmedlingen. 

Juridisk person kan beviljas rätt att 
bedriva arbetsförmedling 

1) om denna får utöva näring i land~ 

skapet och 

2) har en ansvarig föreståndare som 

uppfyller de villkor som anges i 1 mom. 

13 § 

upphävs 

14 § 

Landskapsstyrelsen har rätt att låta in

spektera arbetsförmedlingsverk.samhet som 

tillstånd beviljats för. Landskapsstyrelsens 

inspektör skall beredas tillträde till byråloka

lerna och tillgång till de handlingar ocb rä~ 

kenskaper som rör arbetsförmedlingen. 

15 § 
Landskapsstyrelsen kan återkalla till

stånd att bedriva arbetsförmedling, om den 

som beviljats tillståndet överträtt lag eller i 

tillståndet föreskrivna villkor eller senare 

meddelade anvisningar eller om missbruk 

dess arbetsf ötmedling yppats. 

Dem1a lag träder i kraft den 


